Budziszewice, 17.07.2014r.
RG.271-4 /2014

na

Wyjaśnienia Nr 1
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Budowę budynku usługowo-administracyjnego z instalacjami i urządzeniami
w miejscowości Budziszewice

W odpowiedzi na zapytanie, otrzymane w dniu 14 lipca 2014r., uprzejmie wyjaśniam,
co następuje:
Pytanie 1.
Czy wyposażenie obiektu (np. stoły, krzesła) wchodzą w zakres wyceny? Jeśli tak, to prosimy o podanie
zestawienia wraz ze szczegółowym opisem materiałów.

Odpowiedź.
Nie.
Pytanie 2.
Ściany zewnętrzne mają być murowane z cegły pełnej czy pustaków ceramicznych? Prosimy o dokładne sprecyzowanie
materiału.

Odpowiedź.
Ściany zewnętrzne mają być murowane z pustaków ceramicznych.
Pytanie 3.
Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź.
Z rysunku rzutu przyziemia jako uchylno-rozwierane.
Pytanie 4.
Prosimy o podanie koloru dla stolarki okiennej PCV, stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej oraz koloru, wzoru i materiału
stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Odpowiedź.
Materiał stolarki drzwiowej wewnętrznej-zgodnie z opisem zawartym w projekcie architektonicznobudowlanym w części II pn.Opis techniczny. Wewnętrzna stolarka drzwiowa-drewnopodobna jasna.
Zewnętrzna stolarka brązowa.
Pytanie 5.
Jaki styropian i jakiej grubości zastosować na docieplenie podłogi? Rozbieżność w dokumentacji. EPS100 czy XPS?

Odpowiedź.
Jak na rysunkach EPS100,gr.15cm-podłogi, ściany fundamentowe XPS 15cm
Pytanie 6.
Jakiej grubości styropian zastosować na docieplenie ścian zewnętrznych? 15 czy 20cm? Rozbieżność w dokumentacji. Prosimy o
sprecyzowanie.

Odpowiedź.
Jak na rysunkach XPS gr.15cm-ściany fundamentowe i EPS 70gr.20cm- wyżej.
Pytanie 7.
Prosimy o sprecyzowanie jakie płytki zastosować w sanitariatach.

Odpowiedź.
Płytki ścienne 60x30cm jasne, podłogowe 60x60cm jasne antypoślizgowe.
Pytanie 8.
Jaki kolor mają mieć parapety wewnętrzne PCV?

Odpowiedź.
W kolorze okien.

Pytanie 9.
Jaki gres zastosować na wykończenie podłogi? Prosimy o podanie wymiarów i koloru.

Odpowiedź.
60x60cm jasny beż.
Pytanie 10.
Jaki materiał zastosować na pokrycie dachowe? Blachodachówkę czy dachówkę? Rozbieżność w dokumentacji, prosimy o
sprecyzowanie. Jaki kolor?

Odpowiedź.
Blachodachówka kolor ceglasty.
Pytanie 11.
Ze względu na duże rozbieżności w cenie prosimy o sprecyzowanie koloru wyprawy tynkarskiej.

Odpowiedź.
W dokumentacji projektowej przewidziano tynki zewnętrzne w dwóch odcieniach kremowym i beżowym.

Wójt
Marian Holak

